به نام خدا
دوستان،یاران و همراهان عزیز
با سالم و درود فراوان برای سالها همدلی شما،وظیفه خودد ییودانی گوزار
عملکرد سال  49یدسسه زنان سرزیین خدرشید را به حضدر یحتریتان اعوالم
کنی و اییدواری در کنار شما عزیزان بتدانی در ادایه این یسیر سوت
چنان همراه باشی .
الف :فعالی

ها و خدیات یشاوره و یددکاری ارائه شده

خدمات مشاوره روان شناسی  333موردخدمات مددکاری  824موردمشاوره شغلی  44موردمشاوره حقوقی  96موردمشاوره خانواده  55موردمشاوره تحصیلی  22موردمشاوره تلفنی  925موردمشاوره ازدواج  55مورد-بازدید منزل  32مورد

هو

مصاحبه و مشاوره اشتغال زایی  29مورداهدا اسباب بازی و کتاب کودک  532مورداهدا پوشاک،کتاب،اسباب بازی و...به مرکز اسفدن در جنوب خراسان برای توزیع درمهدهای کودک روستاهای جنوب خراسان دو نوبت و به تعداد زیاد
ب:خدیات آیدزشی:
کارگاه های آموزشی 85جلسه (پیشگیری از ایدز)
آموزش گروه گشت سیار  53جلسه
اعزام مددجویان برای شرکت در کارگاه های آموزشی خارج از مرکز  33مورد
آموزش مهارت ها  88جلسه
آموزش اشتغال  36جلسه
ج:خدیات بهداشتی-دریانی و پرداخ
چشم پزشکی  84مورد
دندان پزشکی  96مورد
آزمایشگاهی  85مورد
پزشکی عمومی و متخصص 524مورد
پزشکی قانونی  4مورد

هزینه ها تدسط یدسسه

تهیه دارو  65مورد
تهیه پروتز  2مورد دست و سمعک و  53مورد دندان
د)انجام آزیایش های پزشکی در یرکز شایل پاپ اسمیر-هپاتی -اچ آی وی-
سل  711یدرد
توزیع سوزن سرنگ،و کاندوم وسایر وسایل بهداشتی در محلهخدمات پیگیری از بهزیستی،دادگستری-بیمارستان ها،مراکز کار و اشتغال  553مورده:
پرداخت هزینه های موارد حقوقی  54مورداهدا لوازم زندگی از قبیل یخچال،گاز،بخاری،تلویزیون،فرش ورختخواب و  532...مورداهدا پوشاک  284مورداهدا بسته غذایی شامل:برنج-روغن-گوشت-حبوبات-قند-رب گوجه-سویا-شکر-چای-تن ماهی،ماکارونی و 354...مورد
و:
اشتغال زایی  88مورد
اهدا بن خرید کاال  255مورد
بسته شب یلدا شامل آجیل،شکالت،میوه و 22...مورد

بسته عید نوروز شامل:آجیل-شیرینی-بلوز-شلوار-شکالت-قابلمه تفلون 93-مورد
کارت مترو  85مورد
لوازم التحریر  23مورد
پوشک،لباس و شیر خشک کودک  52مورد
کمک نقدی جهت اجاره خانه،هزینه آب و گازو برق محل زندگی مددجویان و522.........
مورد
کمک هزینه اشتغال 25مورد
یراس :
برگزاری مسابقه ماراتن بهبود یافتگان و اهدا جوایز نقدی و غیرنقدی و نیز بن خریدکاال به همه شرکت کنندگان ( حدودا  533نفر)
برگزاری چندین مراسم جشن روز مادر،ماراتن،شب چله،عید نوروزوتولد پاکیمددجویان
برگزاری جلسات ان ای روزهای یک شنبه هر هفتهاعزام  52نفر از مددجویان شاغل در کارگاه حرفه آموزی خانه خورشید با هواپیما بهمشهد مقدس و پرداخت کلیه هزینه ها با کمک خیرین

